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DZIAŁ I
Wady przewodu moczowego
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WADY UKŁADU MOCZOWEGO
•  Stanowią około 20% wszystkich nieprawidłowości u płodu. 
•  W latach 80. częstość występowania tych wad oceniano na 1/1000 żywych urodzeń. 
•  Wprowadzenie diagnostyki prenatalnej w latach 90. doprowadziło do określenia prawdziwej częstości tych 

wad ocenianej dziś na około 1/200 – 1/300 żywych urodzeń. 
•  W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki wskaźnik rozpoznań fałszywie pozytywnych (39–52%). 
•  PRZYCZYNA: nadmiernie częste rozpoznawanie średniego poszerzenia miedniczek nerkowych.
•  Większość jest niegroźna dla życia płodu. 
•  Około 10% obustronnych wad układu moczowego u płodu doprowadza do wewnątrzmacicznego obumar-

cia płodu lub rozwinięcia letalnych zmian.

BADANIE USG 
•  Nerki (położenie, ilość, wielkość, echogeniczność, szerokość układu kielichowo-miedniczkowego)
•  Pęcherz moczowy (położenie, wielkość, wypełnianie)
•  Objętość płynu owodniowego: ocena półilościowa (AFI, MVP), ocena jakościowa – subiektywna

ULTRASONOGRAFICZNA OCENA UKŁADU MOCZOWEGO

I trymestr 9 tydzień pierwsza wizualizacja nerek płodu / głowica endowaginalna

11/12 tydzień wizualizacja pęcherza moczowego i nerek / głowica przezbrzuszna

nie później niż 
w 12 tygodniu

pęcherz moczowy powinien być uwidoczniony

II i III trymestr widoczne hypoechogeniczne piramidy – różnicowanie z torbielami

II trymestr •  optymalna ocena budowy układu moczowego z uwidocznieniem 
pęcherza moczowego, nerek, układu kielichowo-miedniczkowe-
go (UKM)

•  ocena potencjalnych anomalii: 
― poszerzeń UKM, 
― agenezji układu moczowego (całkowitej, częściowej), 
― uropatii zaporowych, 
― dysplazji torbielowatych nerek,
― małowodzia uwarunkowanego anomaliami układu moczowego

III trymestr •  ocena budowy układu moczowego z uwzględnieniem później wy-
stępujących anomalii

•  monitorowanie wcześniej opisanych nieprawidłowości
•  maksymalna diureza / najlepsza ocena funkcjonowania układu 

moczowego

•  Prawidłowe moczowody – brak wizualizacji
•  Maksymalna grubość ściany pęcherza moczowego – 2 mm
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WYKRYWANIE WAD UKŁADU MOCZOWEGO 
•  Ocena

― poszerzenia dróg wyprowadzających mocz, 
― ilości płynu owodniowego,
― identyfikacji sonograficznych obrazów w jamie brzusznej i miednicy płodu. 

•  Próba oceny wydolności nerek dotkniętych wadą. 
•  W wielu wadach układu moczowego ocena genetyczna rodziców.

MAŁOWODZIE
•  Różnorodna etiologia (najczęściej: anomalie nerek, przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego, nie-

wydolność łożyska) 
•  Wskaźnik objętości płynu owodniowego (AFI) < 5 cm
•  Diagnostyka w ośrodku referencyjnym (amnioinfuzja diagnostyczno-terapeutyczna, echokardiografia płodu) 
•  W przypadku masywnego odpływania płynu owodniowego brak wskazań do ciągłej amnioinfuzji 
•  Głównym powikłaniem małowodzia dla noworodka jest hipoplazja płuc 
•  Rokowanie różne / złe

Nieprawidłowości związane z małowodziem:

•  nerki multicystyczne 
•  nerki policystyczne 
•  ostry IUGR 
•  przedwczesne odpływanie płynu owodniowego (PROM)
•  triploidie
•  agenezja nerek 

AGENEZJA NEREK
Zaburzenie rozwojowe polegające na jedno- lub obustronnym braku nerki, które w większości przypadków 
prowadzi do obumarcia płodu.

•  Jednostronna agenezja występuje z częstością 1/1000 żywych porodów
•  Obustronna agenezja 1/4000 żywych porodów (wada letalna)
•  Występowanie sporadyczne, czasami notuje się występowanie rodzinne (postuluje się dziedziczenie auto-

somalne recesywne, autosomalne dominujące lub recesywne sprzężone z chromosomem X)
•  Obustronna agenezja nerek występuje zawsze z ostrym małowodziem lub bezwodziem oraz typowym Ze-

społem Pottera (niskie usadowienie uszu, szeroki rozstaw gałek ocznych, złamania żeber, hypoplazja płuc)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wady_wrodzone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nerka
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Badanie USG

•  Obraz ostrego małowodzia lub bezwodzia po 17. tygodniu ciąży
•  Brak obu nerek płodu i prawidłowo wypełnionego moczem pęcherza
•  Brak wizualizacji obu tętnic nerkowych (kolorowy Doppler)
•  Ujemna próba furosemidowa
•  Amnioinfuzja diagnostyczna

  

Tętnice nerkowe
 norma agenezja sirenomella
 jednostronna dwustronna

Diagnostyka różnicowa 

Należy różnicować z innymi nieprawidłowościami, które doprowadzają do ostrego małowodzia/bezwodzia: 

•  nerki multicystyczne 
•  nerki policystyczne 
•  ostry IUGR 
•  przedwczesne odpływanie płynu owodniowego (PROM)
•  triploidie

Wady współistniejące 

•  Wady serca (VSD, tetralogia Fallota, HLHS, transpozycja wielkich naczyń, koarktacja aorty)
•  Wady mięśniowo-szkieletowe (sirenomelia, aplazje kości długich)
•  Wady OUN (wodogłowie, mikrocefalia, holoprosencefalia)
•  Wady przewodu pokarmowego (atrezja odbytnicy, atrezja dwunastnicy, omphalocele)
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TORBIELOWATE ZMIANY NEREK PŁODU PODZIAŁ ZMIAN WG POTTERA

Typ I 
autosomalne recesywne policystyczne zwy-
rodnienie nerek (typ dziecięcy)

•  1/40 000–50 000 żywych urodzeń
•  4 podtypy w zależności od ilości uszkodzo-

nych struktur nerkowych 
•  Powiększone, hyperechogeniczne, policy-

styczne nerki
•  Ostre małowodzie
•  Rokowanie w zależności od podtypu (od le-

talnego do nadciśnienia i infekcji układu 
moczowego)

Typ II
Multicystyczne zwyrodnienie nerek

•  1/3000 żywych urodzeń
•  Częściej u płodów płci męskiej, zwykle jednostron-

ne
•  Niewydzielnicze, różnej wielkości, niełączące się ze 

sobą torbiele
•  Jeśli obustronne – brak pęcherza moczowego i bez-

wodzie
•  Diagnostyka różnicowa (wodonercze, torbiele nerki, 

torbiel krezki, torbiel jajnika) 
•  Rokowanie w zależności od obustronności (od letal-

nego do nadciśnienia i infekcji układu moczowego)

TYP III
Autosomalne dominujące policystyczne zwy-
rodnienie nerek (typ dorosły)

•  1/1000 żywych urodzeń
•  Najczęściej bezobjawowe do 5 dekady życia 

(nadciśnienie, niewydolność nerek) 
•  Do końca lat 90. XX w. odnotowano 83 roz-

poznania tej patologii w okresie okołouro-
dzeniowym

•  Obraz nerek płodu zmienny: od prawidło-
wego, nieco powiększonych do podobnych 
jak w typie I. Zwykle prawidłowa ilość płynu 
owodniowego

•  Diagnostyka różnicowa: Typ I

TYP IV
Zastoinowa torbielowata dysplazja nerek

•  Torbiele powstają wskutek zastoju moczu w wypad-
ku wad zastoinowych

•  Małe torbiele w okolicy obwodowej części korowej 
nerek

•  Rokowanie zależy od funkcji nerek uzależnionej od 
wady zastoinowej
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POSZERZENIE MIEDNICZEK NERKOWYCH  
Definicja, częstość występowania

•  Poszerzenie górnej części dróg układu moczowego wskutek dysfunkcji połączenia miedniczkowo-moczo-
wego. Taki obraz u 1–5% wszystkich ciąż

•  Najczęstszą przyczyną jest przemijające upośledzenie przepływu moczu na poziomie połączenia mied-
niczkowo-moczowodowego i połączenia pęcherzowo-moczowodowego, które w większości przypadków 
wraz upływem ciąży ulega zmniejszeniu

•  Normalna miedniczka nerkowa jest łatwo widoczna, gdy średnica przednio-tylna tej struktury jest większa 
niż 2 mm 

•  Górna granica normy to 4 mm
•  Poszerzenie ma charakter znaczący, gdy wynosi ponad 6 mm przed 24. tygodniami i powyżej 10 mm po 30. 

tygodniu ciąży.
•  Poszerzenie to jest widoczne w około 50% wykrytych prenatalnie nieprawidłowościach w zakresie układu 

moczowego 
•  Poszerzenie może mieć charakter jedno- lub dwustronny. Charakter dwustronny występuje częściej u pło-

dów płci męskiej (2:1)

 

do 24 tygodnia między 5 – 10 mm

24–32 tygodnia między 7 – 10 mm

powyżej 32 tygodnia  powyżej 10 mm
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Rokowania 

•  Pomimo niewystarczającej liczby prac potwierdzających ten pogląd, powszechnie uważa się, że posze-
rzenie miedniczek powyżej 6 mm w II trymestrze ciąży i powyżej 10 mm w III trymestrze ciąży wymaga 
dokładnej analizy pourodzeniowej układu moczowego u noworodka

•  Zmniejszenie objętości płynu owodniowego oraz pogłębianie się tego stanu jest objawem bardzo złym 
rokowniczo

•  Łagodne, izolowane poszerzenie miedniczek nerkowych u płodu, także dwustronne, nie zwiększa ryzyka 
podstawowego wystąpienia aneuploidii u płodu

•  W przypadku współtowarzyszenia innych miękkich markerów i/lub podwyższonego ryzyka wystąpienia 
aneuploidii mamy do czynienia ze wskazaniem do badań inwazyjnych

Anomalie połączeń miedniczkowo-moczowodowych 

•  Stanowią około 35% urologicznych przypadków prenatalnych nieprawidłowości w obrębie układu moczo-
wego

•  Częstość występowania – 1/2000 ciąż. Z przewagą płodów płci męskiej; w większości (90%) przypadków 
ma charakter jednostronny. 

•  Prenatalnie obserwuje się poszerzenie moczowodu i prawidłowy pęcherz. Jeśli obstrukcja trwa, kora ner-
kowa staje się cieńsza ze zwiększoną echogenicznością korową i obecnością torbieli korowych jednej lub 
obu nerek. 

•  Objętość płynu owodniowego jest zwykle normalna, gdy anomalia ma charakter jednostronny, ale może 
także powodować małowodzie w III trymestrze w przypadku obustronnej patologii.
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